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Unuaj ekzamenoj por kursgvidantoj

Bona kaj celkonscia laboro en ciu ajn sektoro de la socio ne eblas sen 
faksperta kaj ĝusta gvidado. Sed faksperta kaj efika gvidado ne eblas sen 
daŭra, klerigado de la gvidaj personoj. Tio kompreneble ankaŭ validas 
por la laboro de la esperantistoj. Centra Laborrondo Esperanto pri tio 
konscias ek de sia fondiĝo kaj tial ĉiujare regule okazigas seminariojn 
por kursgvidantoj.
La 5-a tiuspeca seminario okazis de la 30-a de novembro ĝis 8-a de de
cembro 1970 an la luksa domo de la Germana Kulturligo en la ĉelaga 
Bad Saarow. 35 partoprenanto«j el tuta GDR okupiĝis pri fakaj kaj aktuale 
sociaj problemoj. La prezidanto de CLR, Rudi Graetz, konigis, la eĥon 
eksterlandan pri la GDR-libro, kiu estis tiom varia kaj interesa, ke ĝi 
instigis je eldono de nova bone presita broŝuro pri la kleriga sistemo de 
GDR. Eminentaj prelegantoj parolis pri problemoj de la gvida rolo de la 
laboristaro en socialismo, pri problemoj de la eŭropa sekureco, moderna 
reviziismo, spirita manipulado en kapitalismo, kaŭzoj kaj fono de la 
israelia agreso. D. Blanke skizis en plurhoraj referatoj bazajn problemojn 
de interlingvistiko kaj esperantologio kaj metodiko de esperanto-instrua
do. Krome oni montris lumbildojn pri Irako, Sirio kaj VAR (R. Graetz) 
kaj pri tri esperanto-kongresoj (Helsinki, Wien, Graz). Ni ne forgesu 
mencii la spertan kaj viglan ..kantigon“ de ĉiuj pere de amiko Rudi Bur
meister. Ĉiu vespero havis libervolan programeron, kiuj tamen vizititis 
de pli ol 80 procentoj. Dum tiuj vesperoj estis pritraktitaj lingvaj pro
blemoj de Esperanto, argumentoj por internacia lingvo, preparigo je la 
ekzameno kaj multo alia.
La unuan etmaniere centre organizitan oficialan ekzamenon por kurs
gvidantoj partoprenis sukcese 16 ligoamikoj, konsiderinda, nombro.
La bona kaj tre harmonia kolektivo finis la seminarion per gaja vespero, 
ne forgesante, tamen, esprimi sian solidarecon kun Angela Davis kaj ĉiuj 
persekutataj progresuloj per solidareca rezolucio kaj oferdono por Vjet
namio, sume 190 markojn. Entute, seminario laborriĉa, fortostreĉa kaj 
tre sukcesa.



Sitzung des Zentralen Arbeitskreises Esperanto der DDR 
im DKB

Am 7. und 8. November 1970 führte der Zentrale Arbeitskreis seine dritte 
Sitzung im letzten Jahr durch. Der Vorsitzende des ZAK, Rudi Graetz, 
faßte noch einmal die Ergebnisse des ersten zentralen Treffens der Espe
rantisten der DDR zusammen. Dabei betonte er das sehr hohe inhaltliche 
Niveau der Diskussionen im Plenum und in den Fachgruppen und wertete 
dieses Treffen als den Abschluß einer wesentlichen Etappe in der Ent
wicklung der Tätigkeit der Esperantisten der DDR. Dieses Treffen leitete 
aber auch eine neue Etappe ein, in der es gilt, entsprechend den hohen 
Anforderungen der 70er Jahre, sich vor allem auf folgende Grundauf
gaben zu konzentrieren:
1. Die Gewinnung aller noch abseits stehender Esperantisten für eine 

aktive Mitarbeit.
2. Die breitere Erforschung der Traditionen der Arbeiter-Esperantobewe

gung und die noch lebendigere und wirkungsvollere Anwendung ihrer 
Lehren in den Gruppen.

3. Die allseitige inhaltliche und organisatorische Festigung der Gruppen 
imd Bezirksarbeitskreise.

4. Die Erhöhung des sprachlichen Niveaus der Esperantisten.
5. Die Verbesserung der Arbeit mit der Jugend in Zusammenarbeit mit 

der FDJ.
6. Eine kontinuierlichere und wirksamere Leitungstätigkeit.
Das sind also alles Aufgaben, die eine höhere Qualität in der Realisierung 
der Richtlinien fordern. Für den Bereich der internationalen Arbeit heißt 
das vor allem, die freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Staaten weiter allseitig zu entwickeln, 
die MEM zu stärken, alle Möglichkeiten einer sinnvollen Korrespondenz 
zu nutzen, um der DDR im Ausland weitere Sympathien zu gewinnen. 
Wie auch die Diskussion ergab, wurde das gesamte Treffen, auch in seiner 
interessanten und wirksamen Struktur, als sehr erfolgreich eingeschätzt. 
Besonderes Augenmerk widmeten die Tagungsteilnehmer der weiteren 
Arbeit der Fachgruppen. Ausgenommen die Fachgruppe Methodik (und 
in letzter Zeit leider auch Terminologie) ist bei den Kommissionen für 
..Arbeiterbewegung“, „Jugend“ und „Interlinguistik“ eine erfolgreiche 
Entwicklung zu verzeichnen. (Die Fachgruppe „Arbeiterbewegung“ tagte 
am 19. 12. 1970 - die Red.).
Der Arbeitsplan des ZAK für 1971 wurde bestätigt, ebenso die Vorhaben 
der Bezirksarbeitskreise.
Die ausführliche Diskussion der Vertreter der Bezirksarbeitskreise zeigte 
einen wesentlichen Qualitätsanstieg in der Arbeit. So besteht auch seit 
einiger Zeit im Bezirk Erfurt ein Bezirksarbeitskreis. Das zentrale Treffen 
wurde in allen Gruppen und Bezirksarbeitskreisen sorgfältig ausgewertet. 
Die Waltershausener Esperantisten arbeiten an einer Studie zur Geschichte 
der örtlichen Arbeiterbewegung. Die Freunde aus dem Bereich Suhl stellen 
einen Dia-Tonband-Vortrag fertig. Leipzig erhielt einen erschütternden 
Dokumentarfilm über die Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima 
in Esperanto. In vielen Bezirken wurden die bestehenden Patenschafts
beziehungen zu befreundeten Städten im sozialistischen Ausland in der 
Arbeit berücksichtigt. Ausstellungen und Veranstaltungen, zu Ehren des 
25. Jahrestages der SED werden vorbereitet. Tn Karl-Marx-Stadt wird 
gute Arbeit unter der Jugend geleistet und Wochenendkolloquien durch-



Mit Hilfe von Freunden

M. B. Cimberow, Vorsitzender der 
Jaltaer Esperantistengruppe wurde 
von der ukrainischen Esperantisten
vereinigung mit der Aufgabe be
traut, im Rahmen der Gesellschaft 
für freundschaftliche und kulturelle 
Verbindungen mit dem Ausland 
Material über Lenins Wirken im 
Ausland zu sammeln. Ein diesbe
züglicher Aufruf an die Esperan
tisten hatte zur Folge, daß mehr 
als 100 Druckschriften und illu
striertes Material aus elf Ländern 
eingingen, das Auskunft über das 
Leben und Wirken W. I. Lenins 
im Ausland gab.

•

Einer der ersten, welcher sich nach 
Bekanntwerden der Jaltaer Bitte 
meldete, war ein alter deutscher 
Kommunist, der Mitarbeiter des 
Dimitroffmuseums in Leipzig, Otto 
Bäßler. Er schickte Fotokopien der 
ersten Ausgabe der „Iskra“ nach 
Jalta, in welcher Artikel W. I. Le
nins veröffentlicht waren, z. B. 
„Die wichtigsten Aufgaben unserer 
revolutionären Bewegung“. Außer
dem schickte er eine Serie Ansichts
karten von Leipzig, Aufnahmen von 
der „Iskra“-Druckerei, von der Le- 
ninstraße. sowie vom Lenin-Mu- 
seum in Leipzig.
Mit dem finnischen Esperantobund 
wurden die Jaltaer über einen al
ten finnischen Kommunisten be
kannt, einem Journalisten aus der 
Stadt Turko, mit Namen Niko Ka- 
venius. Dieser war Teilnehmer am 
3. Kongreß der Komintern und 
hatte sich mit Lenin getroffen. Niko 
Kavenius schickte ein 'Fotoalbum 
, Lenin in Finnland 1905, 1906,1907,

1917“ nach Jalta. Eine Miniatur
kopie des Albums war von Präsi
dent Kekkonen unterschrieben.
Die tschechische Esperantisti n 
Vlasta Bogaschewa, Russischlehre
rin und alte Kommunistin, kam als 
Touristin nach Jalta. Hier erfuhr 
sie alles über die Bemühungen der 
Jaltaer Esperantisten und beteiligte 
sich sofort an der Arbeit der aus
ländischen Freunde. Nach Prag zu
rückgekehrt, sandte sie u. a. Pro
spekte und Aufnahmen über das 
Lenin-Museum sowie über jenes 
Gebäude, in welchem 1912 die 6. 
Konferenz der RSDRP stattgefun
den hat, eine Lenin-Biografie in 
tschechischer Sprache, u. a. m.
In der Jaltaer Sammlung befinden 
sich zehn Materialien, welche aus 
London kamen.
Der Eisenbahner Heinrich Schmutz 
aus Alschwila schickte 25 Zeitungs
ausschnitte mit Artikeln „Lenin in 
der Schweiz“. Die Leiterin des Kra- 
kower Esperantistenklubs, Adela 
Mileswska, ergänzte die Jaltaer 
Sammlung durch 17 Dokumentatio
nen aus dem Leninmuseum in Kra
kow, sowie Aufnahmen über Le
ninsche Erinnerungsstätten in Pa- 
ronino, Zakopane und Krakow.
Die Dokumentensammlung der in
ternationalen Leninfreunde, an der 
Esperantisten aus England, Frank
reich, Schweden, Polen, Finnland, 
Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, 
aus der DDR, der ĈSSR und aus 
der Schweiz großen Anteil haben, 
nimmt ständig an Umfang zu.

I. Nejaschenko

geführt. Rostock bereitet eine Mappe über die politische Wirksamkeit der 
Esperantisten vor, um sie zu Ehren des 25. Jahrestages der SED zu über
reichen.
So könnte eine Reihe weiterer interessanter Initiativen genannt werden. 
Mit Berichten über die Teilnahme von DDR-Delegationen an Esperanto- 
Weltkongressen und Seminaren schloß die interessante zweitägige Bera
tung.
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Sovetaj kaj germanaj lernantoj kunlaboras

Dum la lernojaro 1969/1970 la lerneja Esperanto-rondeto „La Fajrero“ 
korespondadis kun kelkaj gesamideanoj kaj kun unu lernejo en GDR. 
La rondeto kolektis por Lenin-ekspozicio esperantanojn pri Lenin. Jam 
antaŭe estis ricevitaj pluraj numeroj de „der esperantist“ kun koncernaj 
artikoloj (sendis s-no Helmut Simon el Dresden). Novajn numerojn 
sendis Karl-Marx-Oberschule, Rottwerndorfer-Str., Pirna (instruistino 
s-ino Irma Bisanz,) estis ricevitaj n-roj 162/163 kaj 187/188 de „Paco“ el 
GDR, la libro „Germana Demokratia Respubliko, bildoj kaj faktoj. Siajn 
rememorojn sendis s-noj el Karl-Marx-Stadt s-roj Werner Polster kaj 
Alfred Müller, ili kaj s-no Hans Manske (Berlin) sendis ankaŭ aliajn 
eksponajojn. La ricevitaĵoj el GDR estis eksponataj en Ziemeri-lernejo 
en internacia Esperanto-ekspozicio „V. I. Lenin 1870—1970“ ekde la 18-a 
ĝis la 28-a de aprilo 1970, dum la solena malfermo estis antaŭlegataj iliaj 
salutoj kaj leteroj (t. e. de la manciitaj gesamideanoj). Tre amikaj estis 
kontaktoj inter infanoj en Ziemeri kaj Pirna. Niaj amikoj el Pima sendis 
al ni salutojn okaze de niaj ŝtatfestoj, ni ricevis de ili diversajn suveni
rojn. Pasintjare nia lernejo aranĝis internacian Esperanto-ekspozicion de 
infandesegnaĵoj. S-ro Werner Polster kolektis el Supera lernejo „Ernst 
Thälmann“, Pionierhaus „Juri Gagarin“ kaj Brühlschule I en Karl-Marx- 
Stadt entute 60 belegajn infandesegnaĵojn kaj sendis por nia Esperanto- 
ekspozicio. Nia lernejo ricevis ĉ. 900 infandesegn aĵojn el 18 landoj. Ĉi-jare 
nia distrikta muzeo en urbo Alŭksne prenis el ĉi-desegnaĵoj 100 desegna
ĵojn de infanoj el socialismaj landoj kaj ekspoziciis ekde la l-a ĝis la 
15-a de Junio. Inter la desegnaĵoj eksponitan estis kelkaj ankaŭ el la 
menciitaj el GDR. En nia distrikta ĵurnalo „Oktobra Karogs“ („Standardo 
de Oktobro“) n-ro 66 (493) de la 6. 6. 70 aperis artikolo „Infanoj en la 
tuta mondo deziras pacon“ plume de la estrino de la muzeo k-dino I. Za
rina. Interalie tie tekstas: „Germanaj infanoj dediĉis multajn desegnaĵojn 
al la 20-a datreveno de la ekzistado de GDR“.
Omaĝe al la jubileoj de V. I. Lenin kaj Friedrich Engels ni nun inter
ŝanĝas kun niaj amikoj en GDR poŝtmarkojn kaj aliajn materialojn, 
dediĉitaj al la grandaj jubileoj.

Arturs Kubulnieks Aluksne, Kr. Barona 42, Latvio/USSR 
Vicdirektoro de la lernejo en Ziemeri

Aperis Soveta eldono de ..Paco“ (3/4, 1970)
La soveta eldono de „Paco“ 1970 estis dediĉita al la vivo, agado kaj signifo 
de W. I. Lenin. Estas aldonita broŝuro „Centa datreveno de la naskiĝo de 
V. T. Lenin“, Tezoj de CK de KP de Soveta Unio.

Filmo pri la atombombaj viktimoj de Hiroŝima
La esperantistoj de distrikto Leipzig akiris de brita pacbatalantino treege 
kortuŝan filmon pri la teruraj sekvoj de la imperiisma ĵeto de atombombo 
sur Hiroŝimon en 1945. La filmo estas sinkronigita en Esperanto, daŭras 
ĉ. 20 minutojn, 16 mm, lumsono. Ĝi estas prunteprenebla kontraŭ 10,— 
ĉe Distrikta Laborrondo Esperanto Leipzig. Skribu al k-do Walter Dietze, 
7105 Großpösna, Saalbergstraße 21.
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Juna esperantisto

Kunlaboro kun la junularorganizo de GDR

Kiel ni jam raportis, en speciala fakgrupo en la kadro de la centra ren
kontiĝo en Karl-Marx-Stadt (25.-27. 9. 70) estis pritraktitaj problemoj 
de nia plua junulara Esperanto-movado. La delegitoj akceptis tezojn por 
plua -junulara laboro kaj leteron direktitan al la centra konsilantaro de 
Libera Germana Junularo (FDJ). Tiuj tezoj kaj letero kompreneble estis 
transdonitaj kun multe da informa materialo al la centra konsilantaro. 
Centra Laborrondo (JK) ricevis tre afablan respondleteron de unu el la 
gvidaj sekretarioj de FDJ, Frank Bochow, en kiu tekstas inter alie „Ko
misiite de. la unua sekretario mi volas tre kore danki al vi pro la al mi 
transdonita letero de la junaj delegitoj de 1’esperanto-amikoj de GDR de
27. 9.1970. Ni estas certaj, ke la kunlaboro kun la junaj esperantistoj de 
GDR, kiuj estas organizitaj en la Germana Kulturligo, fruktodone 
evoluos ... “
Ni do povas ĝoji pri la amika kaj komprenema sinteno de la estraro de 
nia junularorganizo. Necesas nun, ke ĉiuj junaj esperantistoj do pripensu, 
kielmaniere eblus agi en la kadro de la FDJ-grupoj laŭ la celoj de FDJ 
kaj de ni.
Ankaŭ estus bone, ke ĉiuj junaj esperantistoj estu membroj de FDJ ĉar 
alikaze ja ne povas evolui ia kunlaboro.
Plue ni atentigas, ke nepre necesas, ke en ĉiu distrikto kaj subdistrikto 
estu respondeculo por junularaj aferoj. Nur tiel ni povas certigi sisteman 
kaj kunordigitan junularan laboron. Kaj rilate la aĝo ne tro zorgu! 
Necesas antaŭ ĉio junulare labori ...
Ni atendos^ do viajn rimarkojn, iniciatojn, kritikojn, sugestojn, kontri
buojn. artikoletojn, vizitojn ... kaj pluajn -ojn. JK de CR

la Internacia Tendumado de Esperantistaj Infanoj Hungario — 
Balatonfenyves, 1971
Por infanoj, ne pli ol 15-jaraj, lernintaj minimume 6 monatojn Esperan
ton eblas partopreni.
La 4-a Internacia Tendumado okazos en Julio por 2 semajnoj.
Partoprenkotizoj de 700 forintoj inkluzivas manĝadon, trandokton kaj la 
tutan programon.
Informojn ĉe Magyar Eszperanto Szövetseg 3. sz. Területi Bizottsäga Pecs.

X-a Kulturfestivalo de BEJ
Bulgara. Esperanto-Junular okazigas de 3. 4. — 5. 4. 1971 la X-an kultur
festivalo».
Informojn ĉe Bulgara Esperanto Junularo, P. K. 66, Sofio, Bulgario.
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Metodiko

Kiel komenci instruhoron? (II)
de Dro Till Dahlenburg

Nun kelkaj proponoj:
Temo: Biografio

Instruisto:
Mia nomo estas ..mi nas
kiĝis en ...
Kiu estas via nomo kaj kie 
vi naskiĝis?
Kursano 1:
Mia nomo estas ..., mi nas
kiĝis en ...
Kiu estas via nomo kaj kie 
vi naskiĝis?

La instr. donas modelon 
de la respondo kaj de la 
demando.

La kursano respondas al 
la demando de la kursestro 
kaj nun turnas sin al 
kunlernanto.

Tuj post la modela informo kaj la modela demando flanke de la kursestro 
la aktiveco transiras al la lernantoj; la kursestro komence nur plibonigas 
la prononcon aŭ ripetas forgesitajn vortojn aŭ formojn; se la lasta kur
sano respondis al la demando de sia kamarado, li siaflanke turnas sin al 
la kursestro kaj igis lin vera dialogpartoprenanto.
Tiel oni povas en la komenco de ĉiu instruhoro trejni diversajn mallon
gajn dialogojn, kiuj tuŝas la personon, hejmon, profesion, vojaĝojn k. t. p. 
Temo: Politikaj eventoj.
Informoj pri aktualaj, speciale pri politikaj eventoj ne nur interesigu la 
gekursanojn pri la vivo en la mondo, sed ankaŭ preparu ilin al memstara 
legado de esperantaj gazetoj aŭ ĵurnaloj. Riĉan materialon, t. e. mallon
gajn, koncizajn sciigojn vi regule trovas en multaj ĵurnaloj, ekzemple en 
„Paco“. En ĉi-tiu konekso estas interese mencii artikolon en la 
ruslingva ĵurnalo „La Rusa lingvo en eksterlando“ 3), en kiu oni konstatis, 
ke la plej tipaj politikaj gazetaj informoj koncernas internaciajn kontak
tojn, enmanigon de akredi taĵoj, telegraminterŝanĝojn, kongresojn kaj 
kunvenojn, balotadojn kaj formigon de registaroj. Estus dezirinde, ke 
ankaŭ en nia esperanta jurnalo „der esperantist“ troviĝus pli multe da 
supre menciitaj, en la instruado facile, uzeblaj informoj.
Ekzemple, unu teksto el la jurnalo „Nuntempa Bulgario“ n-ro 10,1968, 
p. III., priparolanta la viziton de registara deligitaro en Bulgario, enhavas 
ofte uzeblan modelon por similaj informoj pri vizitoj flanke de alilandaj 
registaraj delegitaroj en nia lando. (La vortoj, metitaj en parentezoj, estas 
ŝanĝeblaj per aliaj nocioj aŭ nomoj.)
„En nia lando faris viziton (turka) registara delegitaro gvidata de la 
ministro de (Energetiko kaj Naturaj Fontoj) de (Respubliko Turkio), s-ro 
(Refet Sezgin).
Dum sia restado en nia lando la (turka) delegitaro havis interparolojn 
kun nia delegitaro gvidata de la ministro de (Energetiko kaj Brulmateri
aloj inĝ. Konstantin Popov) pri la kunlaborado de la du landoj en la sfero 
de (energetiko kaj la karba industriojn
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EUGEN MENGER (1902-1971)

En la novjara nokto de 1971 post longa suferriĉa malsano mortis 
nia kamarado kaj amiko Eugen Menger, la vicprezidanto kaj 
iama sekretario de Centra Laborrondo Esperanto de GDR.
Kun li ni perdis energian kaj celkonscian elstaran homon, kiu 
kunstruis kun klara kompreno por la realeco la fundamenton por 
la nova organizita eklaboro de la esperantistoj en GDR.
Li estis ek de sia junaĝo intime ligita al la komunista partio, 
havante jam dum la 20-aj jaroj sespondecajn funkciojn.
Sian riĉan spertaron el batalplena vivo kune kun granda homeco 
kaj la sindono al la novaj taskoj li dediĉis al la laboro de la 
esperantistoj en GDR. Eble nur malmultaj sciis, ke por Eugen 
Menger la labortago ĉiam havis pli ol 12 horojn, malgraŭ ĉiam 
pli ofte ripetiĝanta malsano.
Ni sincere dankas al la forpasinto solidan fundamenton, sur kiu 
ni plugvidas la laboron per kaj por la internacia lingvo.
Nia aktiva kaj ĉiam pli bona laboro estu esprimo de nia honor
membro por Eugen Menger.

Centra Laborrondo Esperanto de GDR

La instruisto, komence elparolinte la tutan tekston, ripetas la diversajn 
frazojn kaj post ĉiu frazo faras demandon al la grupo, ekz.
„Kiu delegitaro faris viziton en nia lando? Kiu gvidis la delegitaron? ' 
k. t. p.
Dialogiginte tiamaniere la tutan informon (dialogo inter la instruisto kaj 
la gekursanoj), la kursestro petas la ĉeestantojn demandi unu la alian pri 
kelkaj detaloj de la novaĵo. Nun la gelernantoj interparoladas inter si pri 
la vizito, pli malpli imitante la antaŭe aŭditajn modelajn demandojn de 
la instruisto. La kursestro mem ne partoprenas la dialogon, sed nur atente 
sekvas la vortojn, donas la parolon kaj helpas, se necesas.
La sekvo de la demandantoj estas tute hazarda. Tre oportunaj por rapida 
kompreno flanke de la gelernantoj estas informoj kaj dialogoj, enhavantaj 
geografiajn nomojn, ekz.
La ĝenerala sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj, U Thant, faris vizitvojo^ 
ĝon tra afrikaj landoj. Li estis an la okcidentafrikaj ŝtatoj Maŭretanio, 
Senegalo, Supra Volto kaj Niĝerio.
Tiel realigita alkutimiĝo de la gekursanoj al la lernatmosfero ne nur 
forigas kompreneblajn komencajn parolĝenatecojn ĉe ili, sed ankaŭ devi
gas la kursestron ĉiam kunigi aktualajn, speciale politikajn eventojn en la 
mondo kun la disvolvigo de la parolkapableco kaj de la kleriĝpreteco.
Notoj
*) Jurnalo „Pädagogik“, 8/1970, p. 730.
2) Jurnalo „Pädagogik“, 8/1970, p. 693.
3) Ĵurnalo „Russkij jazyk za rubeiom“, 1/1968, p. 54.
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LA GAZETARO PRI NI

Norddeutsche Neueste Nachrichten“, Rostock, 27. 10. 70 iom ampleksa 
kursanonco, 23.11. 70 tre longa artikolo bonege varbanta pri la komenco 
de Ia 6-a kurso en Rostock.
Intertitoloj: „Pedagogoj kaj dommastrinoj“, „Simpla gramatiko“. 
„Thüringer Tageblatt“, Weimar, 24. 10. 70. Pri la 5-jara laboro de la 
Esperantistoj, kursalvoko.
„Ostsee-Zeitung“, Rostock, 3. 11. 70 (kursanonco), 18. 11. 70 (pri du espe
ran to-filmoj). Kurskomenco amplekse priparolita (50 komencantoj).
„Sächsische Zeitung“, Dresden, 20. 10. 70, pri vojaĝo de k-do Fuchs al 
Pollando, ampleksa.
„Märkische Union“, Potsdam, 8. 11. 70, tre ampleksa artikolo „Ferioj en 
esperantio“ pri feriejo en Miedzygorze.
„Werftstimme“ Wamow-Werft, Warnemünde, 19. 11. 70, ampleksa varb- 
artikolo. , ia; iL
„Thüringische Landeszeitung“, Gotha, 23. 9. 70, amplekda artikolo „mi
gremaj esperantistoj“ pri subdistrikta renkontiĝo. 11. 8. 70 pri Viena kon
greso kaj PIV, 26. 8. 70, 11. 9. 70 informoj pri la loka movado.
„Märkische Volksstimme“, Potsdam, 19. 12. 70, raporto pri feriado en Pol
lando „Interkompreniĝo sukcesis“.
„Liberaldemokratische Zeitung“, Halle, 14. 10. 70, saluto de esperantistoj 
el Mjiedzygorze (Imintinda! — La red.)
„Sächsische Neueste Nachrichten“, Bautzen (Oberlausitz) 31. 10. 70, tre 
ampleksega (vere!) artikolo, 120 linia, „Esperanto-rekonita de UNESCO“. 
— La esperantistoj; el Bautzen raportas — „Ankaŭ kiel klara lingvo ak
ceptita en la internacia telegrafado“. Artikolo laŭ bonega prelego de s-ino 
Linde Knöschke.
„Volksstimme“, Magdeburg, 5. 11. 1970. ankaŭ ampleksega artikolo pri 
Esperanto, 80 Unioj.
„Der Morgen“, Berlin, ĉiun duan. dimanĉon, esperanto-kurso de Peter 
Levsen, taŭgaj dialogoj el la ĉiutago, sistema prezento de la ĉeftrajtoj 
de la lingvo, taŭga por ĉiu kursgvidanto. (La lastaj leciono aperis 1.11. 70, 
15.11., 29. 11., 13. 12., 27. 12.70, 10. 1. 71, 24. 1. 71, 7. 2. 71, 21. 2. 71) 
ĉiu leciono ankaŭ havas interesan informon pri Esperanto kaj ties apliko. 
„Der Morgen“, 27. 12. 70, noto pri la pola programo „Kaj tio estas Var
sovio“ en la plenumo de Andrzey Tomecki.

La redakcio petas pri pluaj sendoj de aperintaj artikoloj. Bv. ne forgesi 
indiki la precizan titolon kaj daton.

Soveta kolorfilmo

La Esperanto-Komisiono de Soveta Unio faris al CL malavaran donacom. 
Ni nun disponas pri unike bela kaj impresa kolorfilmo (50 minutojn, 
16 mm, lumsono) kun la titolo „La tero, kiun mi amas“. Vere, tiu filmo 
montras eksterordinare bone la vastan, multpopolan, multvizaĝan kaj 
belpejzaĝan gigantan landaron: Soveta Unio. La filmo estas luebla ĉe 
CLR.
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(25)
Curt Kessler

Deutsche Redensarten und Redewendungen in Esperanto VII

Harnisch / in ... geraten ekscitiĝi; ekkoleri;
hart / ... auf ... gehen senceda (akra) batalo (kolizio);
Hase / er ist ein alter ... li estas maljuna praktikulo (spertulo); da liegt der ... 

im Pfeffer jen la malfacilajo (tubero) en la afero; falscher ... rostita (viand)- 
hakajo; er ist ein ...nfuß li havas koron de leporo; li timas sian propran 
ombron; li estas bravulo el post la arbo; li estas el la regimento de timuloj; 
li kuras de sia propra korpo; li estas brava homo en sia domo; kuraĝe li 
staras, kiam muro lin baras; lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo; li 
estas bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo; el post la arbo li estas 
bravulo;

Haube / unter die ... kommen trovi edzon; edziniĝi;
hauen / sich durch die Feinde ... sin trabati tra; über die Schnur ... transiri la 

limojn; in Stücke ... dishaki;
Haufen / über den ... werfen renversi;
Haupt / aufs ... schlagen venki; an ... und Gliedern (reformi) ĉe kapo kaj membroj 

bemoostes ... malnovega studento;
Haus l in etw zu ... sein scii elfunde ...n; en tio li estas en sia elemento; sein ... 

bestellen ordi siajn aferojn; testamenti; mit der Tür ins ... fallen paroli sen
ceremonie (sen antaŭaĵo); j—n das ... einlaufen sieĝi ies pordon; elbati ies sojlon: 
von ... aus deorigine; de naskiĝo; zu ...e hejme; en la hejmurbo; en la 
lando; nach ...e hejmen; ich bin für niemand zu ...e mi ne akceptas vizitan
tojn; mi ne estas vizitebla; wo sind Sie zu ...e? kiu estas via hejm(land-, lok-)- 
urbo; sich zu ...e fühlen senti sin hejmeca; senti sin kvazaŭ familiano; zu ...e 
hocken fornosidi;

Häuschen / aus dem ... sein esti ekster si; esti sen brido kaj gvido;
Haushalt / er führt sich selbst den ... li estas sia propra mastrino; 
häuslich / sich ... niederlassen enloĝiĝi; sin establi;
Haut / sich seiner ... wehren defendi sin; batali pro sia propra vivo; mit ... und 

Haar tutege; mit heiler ... davonkommen li eliris sen frakaso el granda 
embaraso; senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon; seine ... zu Markte 
tragen riski sian vivon; riski proprajn perdojn; eine ehrliche ... honestulo: 
sincerulo; rektanima homo; aus der ... fahren furiozigi; perdi la paciencon: 
voli (deziri) streĉiĝi el sia haŭto; auf der faulen ... liegen maldiligentadi;

Hebel / am längeren ...arm sitzen havi pli grandan influon;
heb/en / aus der Taufe ...en esti baptopatr(in)o; ...e dich weg! foriĝu! das ...t 

sein Ansehen tio igas lin pli respektata;
Heft f das ... in der Hand halten esti mastro de afero;
heftig / aufs ...ste en plej alta grado;
Heil l sein ... versuchen fari (la) provon; ... dir! feliĉon al vi; vivu!; im Jahre 

des ...s en la jaro post nia Sinjoro; mit ...er Haut nedifektite; nevundite;
Heiliger / ein sonderbarer ... strangulo;
heiß/en j was soll dieses Benehmen ...en kion volas diri ...;das will viel ...en 

tio signifas multon; ich saß auf ...en Kohlen mi sidis kiel sur pingloj; hier ...t 
es aufpassen ĉi tie oni devas atenti; estas necese atenti; es ...t, daß oni diras, 
ke: estas dirate (famo) ke; das ...t tlo estas (t. e.); tio volas diri; wie ...t 
auf Esperanto? kiel oni tradukas esperanton?;

helfen / wart, ich werde dir ...! (Drohung) atentu, mi venos!: jemand auf ein 
Wort ... helpi iun trovi; sich zu ... wissen scii kion fari; es hilft nichts, du 
mußt ... ne estas eviteble;

hell / in ...en Haufen grandare: multope; n ...er Begeisterung kun flamanta 
entuziasmo;

Heller / bis zum letzten ... ĝis la lasta pfenigo; auf ... und Pfennig ĝis la lasta 
pfenigo;

her / kommt ...! aliru!; alproksimiĝu!; von wo ... de el (la urbo); wo bist du ...? 
kie vi estas naskita? es ist acht Tage ...» seit pasis ok tagoj, de kiam; der Wein 
ist nicht weit ... ne multe taŭgas; hinter etw ... sein fervore postkuri ion; avidi 
al; neben ihm ... ĉe lia flanko; apud li;

fyeraus / von innen ... de interne; die Fenster gehen nach vorn ... rigardas al la 
strato;... mit der Sprache parolu!: for nun la silenton!; was hast du ...? 
kiun rezulton vi trovis?; mit der Sprache ... gehen paroli sincere (malkaŝe): 
das kommt auf dasselbe ... tio estas fine la sama; es stellt sich ... montriĝas, ke: 
dabei wird nichts Gutes ...kommen tio kondukos al nenio bona; er hat sich 
gut ...gemacht lia sanstato (komerca situacio) tre bonigis: sich viel ...nehmen 
multe arogi; zum Halse ...wachsen tedege; naŭzegi:

Herd l eigner ... ist Goldes wert ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme;
herein / ... ohne zu klopfen eniru nefrapante:
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(26) 
hergehen / es geht hoch her oni grandioze (laŭte) festas; nun geht cs über dich 

her nun oni celas .al vi; ili atakas vin;
herkommen / das kommt vom Geiz her jen la sekvoj de l’avareco;
Herr / Ihr ... Vater sinjoro via patro; seiner Leidenschaft ... werden venki; 

majstri; bridi; subigi sian pasion; sein eigner ... sein esti sendependa; esti 
patrono por sia propia persono, ... sein über seine Zeit libere dispono pri; 
... X sinjoro ajnulo; man kann nicht zween ...en dienen oni ne povas sin movi 
laŭ ĉiu vento aparte; wie der ...e, so’s Gescherre kia la poto, tia la kovrilo;

herrühren / von jemand ... kiu estas la aŭtoro de;
herum / das Gerücht ist in der ganzen Stadt ... trakuris la tutan urbon; der Preis 

liegt um 10 Mark ... estas ĉirkaŭ (proksimume) dek markoj; ... mit dem Kopf! 
turnu la kapon’

Herz / soviel das ... begehrt kiom la koro deziras; ihm ist das ... in die Hosen 
gefallen lia animo forkuris en la pinton de la piedo; sein ... ist weich wie 
Wachs lia koro estas mola kiel vakso; er traf ihn (mit Worten) mitten ins ... 
li tranĉis lin rekte en la karnon; er hat das ... auf dem rechten Fleck li havas 
la kapon sur la ĝusta loko; sein ... ausschütten malŝarĝi antaŭ iu la koron; 
ein ... haben für havi kompaton al; kunsenti kun; j—m etw ans ... legen 
insiste rekomendi ion al iu; das ... auf der Zunge tragen kio en la kapo, tio 
sur lia lango; kion la koro sentas, lia lango prezentas; li raportas pri ĉiuj 
cirkonstancoj kaj nuancoj; li rakontas ĉion faritan kaj kaŝitan; li malkovras 
antaŭ ĉiu sian koron; sich ein ... fassen ekkuraĝi; ein ... und eine Seele vivi 
en fido kaj konfido; vivi tute harmoniantaj; ĉiam unuanimaj; vivi per unu 
animo en du korpoj; vivi en intima amikeco; etw übers ... bringen havi la 
kuraĝon; sin devigi al; kuraĝe plenumi; nicht übers ... bringen ne havi la 
kuraĝon; ne povi sin devigi; ans ... gewachsen sein parto de mia koro; 
korligita; da lacht einem das ... im Leibe la koro ridas, kiam tion ĝi vidas; 
la koro ĝojas tion vidante; wes das ... voll ist, des gehet der Mund über koro 
pleniĝas, lango moviĝas; es drückt mir das ... ab tio premegas mian koron; 
aus vollem ...en plenkore; das liegt mir sehr am ... tio estas tre grava por mi; 
von ...en gern volontege; kun granda plezuro; zu ..en gehend kortuŝa; etw 
auf dem ..en haben havi (kor) deziron; sich etw zu ...en nehmen afliktiĝi pri 
(pro io) ;

Heu / Geld wie ... pli da mono ol bezono;
heute / ... rot, morgen tot hodiaŭ forto, morgaŭ morto; hodiaŭ festene, morgaŭ 

malplene; ... in acht Tagen post unu semajno;
Hexerei / Geschwindigkeit ist keine ... lerteco sorĉon ne bezonas; 
hierher / das geht mir schon bis ... ĝi jam staras al mi en la gorĝo;
Hilfe/ um,... bitten peti helpon; mit ... von helpe de; zu ... kommen veni por 

helpi (subteni) ;
Himmel / unter freiem ... sub libera ĉielo; subĉiele; wie vom ... gefallen^ de aero 

al tero; weiß der ..., wie Dio scias, kiel; wollte der ..., daß plaĉu al ĉielo, ke; 
der ... voller Geigen la ĉielo ridas (radias); in den ... heben laŭdi ĝis la ĉielo; 
diigi; er lügt das Blaue vom ... herunter li mensogas kiel kalendaro (gazeto, 
funebra parolo); li mensogas tiel, ke la muroj krakas; li mensogas maŝine; 
aus allen ...n fallen subite seniluziiĝi; um ...s willen! en la nomo de la ĉielo; 
in allen ...srichtungen unu oriente(n), alia okcidente(n);

hin / vor sich ... lachen ridi al si; ... ist ...! farita ne fariĝos; nach rechts ... 
dekstreni am Flusse ... laŭlonge de la rivero; die Zeit ist ... la tempo pasis; 
mein Geld ist ... mi perdis mian monon; ganz ... sein esti tute elĉerpita; auf 
dein Versprechen ... konfidante al via promeso; ... und her tien kaj tien; 
... und zurück ire kaj reire; ... und wieder iam kaj iam; ... wie her la sama 
afero;

hinaus / über alles Maß ... ĝis transe de ĉiu mezureblo;
Hinblick / im ... auf konsidere;
hinein / sich in etw ...finden (1. sich fügend) alkutimiĝi; kontentiĝi je; (2. ver

stehend) kompreni ion; trovo vojon al (en, tra); er ist ...gefallen li trafis per 
la vizaĝo en koton; li enbatiĝis; in den Tag ...leben vivi ne pensante al la 
morgaŭo; in etw ...reden enparoli; j—m ...reden insiste paroladi al iu;

hingehen / j—m etw ... lassen ignori; malatenti;
hinter / viel ... sich haben multon esti travivinta; ... seinen Reden steckt nicht viel 

liaj paroloj estas sen graveco;
Hinterbein / sich auf die ...e stellen (ek)obstini;
Hinterhalt / im ... liegen embuski; sich in den ... legen embuskiĝi; im ... haben

havi en rezervo;
Hintertreffen / ins ... kommen esti
hoch / wenns ... kommt maksimume; ein ...

(li) vivu!; ... spielen far grandan (riskan) ludon: das ist mir zu
trans mia horizonto; ... und heilig solene (promesi); sie kamen sechs Mann ... 
sesope: etw ...spielen malbagateligi ion; „pufigi“ ion; ŝajnigi grava (danĝera): 
es ist hohe Zeit estas urĝa tempo; urĝas; auf dem hohen Pferde sitzen afekti 
superulon (superecon); hoher Rat (Kirche) sinedrio; (FortsetZung auf Seite 15)

superata de;
ausbringen tosti al; er lebe ...! 

.. tio estas
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krim-o*  Verbrechen 
kring-o (Kk.) Kringel 
krinolin-o (Kl.) Krinoline, kp. pedinkoto 
kriptogamoj (bot:) Kryptogamen, Verborgenblüher 
kripto/grafi-o Geheimschrift; — gram-o Geheimschreiben 
krisol-o = fandujo Schmelztiegel
krisp-o 1. (Kl.) (Hals-)Krause 2. (Kk.) Gekröse 
kristal-o» Kristali; —oido ...oid 
kritik-i*  kritisieren; kriticismo Kritizismus 
krizokal-o Chrysokalk, goldfarbene Legierung 
krizopraz-o (Halbedelstein) Chrysopras 
kroĉet-i häkeln; —ajo Häkelei; —ilo ...haken 
krom-o (kem.) Chrom; —flavo ...gelb; bi—ato Bi...at 
kromat-a chromatisch (muz.) in Halbtönen fortschreitend;

(opt.) mit farbigen Rändern 
kromolitografi-o Chromolithographie 
kromosfer-o (astr.) Chromosphäre (d. Sonne) 
kron-o Krone, Kranz, letzterer a. rondgirlando 
kronologi-o Chronologie, Kunde d. Zeitfolge 
kronometr-o Chronometer; —i-o Chronometrie, genaue Zeit

messung
krotal-o Klapperschlange (zoo. Crotalo) 
kruc-o*  Kreuz; —iferoj (bot.) ...blütler 
ksifi-o Schwertfisch (Xiphias gladius), a. „glavofiso“ 
ksilograf-o Holzschneider; —i-o Xylographie, Holzschneide

kunst
kudr-i*  nähen; mal—i trennen; duon—i heften
kuir-i*  kochen; fin- a. molkuiri gar...; —veturilo Gulasch

kanone
kulak-o Kulak, Großbauer
kulas-o (Lade-)Kammer (d. Schußwaffen) 
kuler-o*  Löffel
kuli-o Kull (ehern, chines. o. ind.) Arbeiter, Lastenträger

(f.) Fronarbeiter
kulm-o (bot.) Grashalm
kulminok (astr.) Kulmination
kulomb-o (el.) Coulomb, Ampöresekunde 
kulot-o (Kl.) Kniehose 
kumis-o (Kk.) Kumys
kumul-i kumulieren, (an-)häufen, Zusammenlegen, -rechnen; 

—ado de punoj (jur.) Zusammenlegung von Strafen 
kumulus-o (met.) Cumulus- o. Haufenwolke 
kup-o*  (med.) Schröpfkopf; —i schröpfen 
kupel-i läutern (von Metallen) 
kupoks-o (med.) Kuhpockenimpfstoff
kupul-o (bot.) Fruchtbecher (z. B. der Eicheln) 
kur-i*  laufen, rennen, schnell fortschreiten
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Komplementa Vortaro VII

Walter von Waldowski
kapot-o*  1. (Kl.) Kapuzenmantel 2. (tek.) (Motor-)Haube 

3. (fiksa a. faldebla) —o Wagenverdeck
kapr-o*  Ziege (Capra)
kapre-o Salweide (bot. Salix caprea) 
kapric-o*  Laune, Grille
kaprlfolj-o, (-io) Jelängerjelieber, Art Geißblatt (Lonicera 

caprifolium)
kapriol-o Kapriole, Bocksprung
karab-o Laufkäfer (Carabus), dz. Gold... or—o 
karagan-ö Erbsenstrauch (Caragena), a. „pizarbedo“ 
karakol-i 1. (sp.) herumtollen (mit Pferden) 2. (mil.) aus

schwärmen, plänkeln
karas-o Karausche (Carassius), dz. Goldfisch or—o 
karavan-o Karavane, a. Gesellschaftsreise 
karbon-o*  (kem.) Kohlenstoff
karbonad-o 1. (Kk.) Karbonade 2. (min.) Karbonat 
karborund-o (kem.) Karborung, Schleifmittel 
karbunkol-o (min.) Karfunkelstein

gasen 3. (Eisen) kohlen; —llo Vergaser
kardamin-o, (-eno) Schaumkraut (Cardamine), herbeja k. 
karbur-i (kem.) 1. (Gase) karburieren 2. (Flüssigkeiten) ver- 

amara —o
kardi-o 1. (anat.) Magenmund, Cardia 2. Herzmuschel (Car- 

dium)
kardiograf-o (med.) Kardiograph; —ajo ...gramm; —grafio 

x.ie
kare-o 1. (einrädrige Schub-)Karre 2. (mil.) Aufstellung der 

Soldaten im Karree 3. (Kk.) Curry, a. kur jo
karen-o 1. (mar.) Unterwasserteil der Schiffe 2. (bot.) Schiff

chen (der Schmetterlingsblüten); —forma gekielt
kariljon-o (muz.) Glockenspiel; —isto ...er 
kariol-o*  Kariole, leichter zweirädriger Wagen 
karitat-o Karitas. Nächstenliebe 
karlin-o Wetterdistel, Eberwurz (Carlina) 
karm-o (buddh. rei.) Karma, schicksalbestimmende Taten 
karmanjol-o (hist. Kl.) Jakobinerjacke, 2. Carmagnole, fran- 

zös. Revolutionsgesang
karnivor-Qj (zoo.) Fleischfresser; —a ...fressend, karnomanĝa 
karob-o*  Johannisbrot; —ujo ...baum (Ceratonia siliqua) 
karoserio-o Karosserie, Wagen-Oberteil 

♦ = oficiala radiko 
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korifen-o Göldmakrele (fiŝ. Coryphaena) 
kork-o*  Kork; —kverko ...eiche (Quercus suber) 
kormoran-o, granda Kormoran, Eisscharbe (Phalacrocorax) 
korn-o*  Horn 1. der Tiere 2. ...Substanz 3. (muz.) e. Blas

instrument 4. (f.) ...förmige Gebilde, a»-Berge
kornus-o Hartriegel (bot. Cornus) 
korol-o (bot.) Blumenkrone, Corolla 
koron-o Korona (astr.) Strahlenkranz d. Sonne 
korpuskl-o Korpuskel, sehr kleines Stoffteilchen, alfa, anti-, 

elementa —o
kors-o 1. Schaufahrt geschmückter Wagen 2. breite Pracht

straße
korsar-o*  Kaperschiff u. -kapitan (Pirat) 
kort-o*  Hof; --ego Fürstenhof; --ano Höfling 
korupt-i» bestechen, „kaufen“, sittlich verderben, kp. 

subaĉeti
kosm-o Kosmos, Weltall; —ogonio Kosmogonie, — onauto

Kosmonaut
koŝer-a (jüd. rei.) koscher 
kotangent-o (geom.) Kotangento 
kot-o*  Kot, Schmutz, Dreck 
kotiledon-o (bot.) Keimblatt; unu- k. du—oj ein- u. zwei

keimblättrige Pflanzen, a. (mono- k. bi—ej)
kotiljon-o Kotilion, Gesellschaftstanz mit kleinen Geschenken 
kovr-i*  be- o. zudecken
krabl-i krabbeln
(kosinus-o) = kozinus (mat., geom.) Kosinus
ai krad-o: (de elektron valvoj) Gitter, dz. haltiga k. rega —o; 

—etajo (filatel.) Waffelgitter
krak-i*  krachen, knacken; --fajrajo Donnerschlag; —pizo 

Knallerbse
krank-o (tek.) Kurbel, dz. man-o, sekuriga —o, unu- k. 

duhoma —o
krasul-o Dickblatt (Crassula); —acoj ...gewächse 
kraŝ-o (avi.) Absturz, Bruchlandung; —i abstürzen 
kraün(vitr)-o Kronglas 
kred-i*  glauben (ion a. al iu) 
kredenc-i (Getränke) kredenzen, anbieten; —o Schanktisch 
kredit-o Kredit, Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit 
kreol-o (ethn.) Kreole 
kreozot-o (kem.) Kreosot 
krepusk-o Dämmerung, Zwielicht 
krescend-o (muz.) Kreszendo 
kretace-o (geol.) Kreidezeit 
kri-i*  1. schreien 2. laut rufen 
kriĉ-i kreischen (wie ein Habicht, quietschen (wie Bremsen) 
kriket-o (sp.) Kricket; —batilo, a. maleo ...Schläger 
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karpe-o (anat.) Handwurzel (knoch en) a. manradikaj ostoj 
kerpen-o*  Weiß- o. Hainbuche (Carpinus) 
kart-o*  Karte; land—o. stel—o a. mapo
kartav-i*  schnarrend sprechen, das „r“ in der Kehle erzeugen 
kartograf-o Kartograph; —io ...ie, Kartenzeichenkunst 
kartogram-o Kartogramm, zeichnerische Darstellung statisti

scher Verhältnisse
karvi--o Kümmel (Gewürz u. Pflanze) (Carum carvi); 

—brando ...schnaps
kas-o*  Kasse, Geldkasten, ...schub ktp. 
katafalk-o Trauerbühne
kataklism-o Sintflut, vernichtende Katastrophe 
katalepsi-o (med.) Muskelstarre, Katalepsie 
kataliz-i (kem.) katalysieren, chem. Vorgänge beeinflussen, 

ohne selbst verändert zu werden
katalp-o Trompetenbaum (Catalpa), a. „trumpetarbo“ 
katapult-o 1. (hist.) Steinschleuder 2. ... (der Kinder) 3. Start

schleuder (für Flugzeuge) 4. —seĝo Schleudersitz (avi.) 
katastr-o Kataster, amtl. Grundstückregister; —ejo ...amt 
katastrof-o*  Katastrophe 
kategori-o Kathegorie, Begriffsklasse, übergeordneter Begriff 
katiz-i katieren, (Leder) die Glanzpresse geben; de-- a. mal—i 

dekatieren, krumpeln
kaüter-o (med.) Brenner; —izi wegbrennen, -ätzen 
kaüz-o*  Grund, Ursache 
kav-o*  Höhlung, Hohlraum 
kavaleri-o*  (mil.) Kavallerie
kavalir-o*  Ritter, Edelmann, Mann mit zuvorkommendem 

Benehmen
kazein-o (kem.) Kasein, Käsestoff
kazemat-o*  (mil.) Kasematte, schußsicherer Unterstand in 

Festungen
kazin-o*  Kasino 1. Gesellschafts-, Vereins- o. Kurhaus

2. Speisesaal
kazu-o Gewissensbedenken o. -skrubel; —isto Kasuist, Geist

licher, der sielt mit Gewissensfragen beschäftigt; --istiko 
entsprechender Teil der Theologie

kebrac-o Eisen- o. Hartholz
kefir-o (Kk.) Kefir, e. vergorenes. Milchgetränk 
kegl-o*  (sp.) Kegel
kemi-o, a. (hernio) Chemie 
ken-o*  Kien
keratin-o Keratin, Hornstoff, (in Nägeln, Hufen u. Haaren) 
keerkedul-o Knäk-Ente (Anas qucrquedula)
kern-o*  Kern
kilt-o kurzer Rock der Bergschotten 
kimr-o Kymre, kelt. Bewohner von Wales
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konserv-i*  konservieren; mem--ado, a. sin—ado Selbsterhal
tung

konsider-i*  1. betrachten, erwägen, nicht außer acht lassen 
2. ansehen (als), erachten (als), nehmen (für)

konsil-i*  (ion) raten
konsistenc-o (fiz.) Dichtigkeit, Festigkeit, Konsistenz 
konsistorl-o*  (rei.) Konsistorium
konsonanc-o (muz.) harmon. Zusammenklang; Ggs. 

disonanco
konsorci-o (fin.) Konsortium, Zusammenschluß mehrerer 

Banken zu gemeinsamer Finanzierung
konstru-i*  bauen, errichten
konsul-o*  Konsul
konsum-i*  verbrauchen, verzehren, 
kontakt-o*  Berührung, Fühlung, (el.) Verbindung 
kontempl (aci)-i (budh.-rel.) in sich gekehrt nachdenken, 

grübeln
kontingenc-o (fii.) Zufälligkeit; —a zufällig, ä. hazarda 
kontor-o*  Kontor. Büro. Schreibstube 
kontraband-o Schmuggel, Schleichhandel, (letzterer a.) 

kaŝkomerco
kontradanc-o Kontertanz; kontrafagoto (muz.) Konter... 
kontralt-o (muz.) Kontraalt, tiefe Altstimme 
(kontramark-o) Kontrollmarke = kontrolmarko 
kontribu-i*  beisteuern, beitragen 
kontrol-i*  kontrollieren 
konvalesk-i genesen, gesunden = resaniĝi 
konven-i*  sich gehören, passen, schicken 
konvenci-o Konvention 1. Vertrag 'zwischen Staaten 2. Über

einkommen über Normen, Masse und Veranstaltungen 
konversaci-o*  Konversation, gesellschaftl. Unterhaltung 
konvink-i*  (iun pri) (jmd.) überzeugen 
konvoj-o (mar. mil.) Konvoi, Schutzbegleitung, Geleitzug 
konzol-o 1. (ark.) Kragstein 2. Schmuckmöbel als Träger 
kooperativ-o*  Genossenschaft, produkta a. konsuma —o 
koopt-i (pol.) kooptieren, zu sich selbst hinzuwählen 
kopi-i» kopieren, abschreiben, vervielfältigen 
kopul-o (gr.) Kopula, Satzband (Verb „sein“ als Verbindung) 
kor-o*  Herz 
korak-o Kolkrabe (Corvus corax) 
korbel-o (ark.) Erker; —turo ...türm; —a trotuaro überste

hendes Trottoir (bei Brücken)
kore-o (pat.) Chorea, Veitstanz 
korekt-i*  Fehler feststellen u. berichtigen 
korespond-i*  korrespondieren
koridor-o*  Korridor 1. Hausflur(gang) 2. (geogr.) schmaler 

Landstrich
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kin-o, Kurzwort für kinematografejo, Kino 
kinematik-o (fiz.) Kinematik, Lehre von der Bewegung 
kinetik-o (fiz.) Lehre von d. Bewegungszuständen 
kinkon-o Chinabaum (bot. Chinchona); —ino Chinchonin 
kiril-aj literoj kyrillische Buchstaben, slawische Schrift 
kirk-o Weihe (bird. Circus)
kist-o (pat.) Grützbeutel, Balggeschwulst; —ito ...entzün- 

dung
klaĉ-i klatschen, hämisch über andre sprechen
klaft-o*  Klafter, (altes Maß, 1,62—1,95 m. nach Ländern ver

schieden) ; —i Spann- o. Flügelweite haben
klangul-o Schellente (Clangula), dz. amerika, islanda, 

orokula
klaŭstrofobi-o (pat.) Klaustrophobie, Angst vor dem Ein

geschlossenwerden
klav-o*  Taste; —arskribo neuartige Notenschrift 
klavikl-o (anat.) Schlüsselbein, a. „ŝlosilosto“ 
klem-o (tek.) Klemme, (el. a. borno); —ŝraŭbo ...schraube: 

junto—o Verbindungs...
klemat(id)-o Waldrebe (bot. Clematis) 
kleptofobi-o k. -manio (pat.) Kleptophobie u. -manie. Angst, 

bestohlen zu werden u. Zwangsneigung zum Stehlen 
kliv-i (Teilbegriff von fendi) nach Schichtung spalten ' 
klopod-i*  sich bemühen (pri) 
klor-o (kem.) Chlor; --acido ...Wasserstoff. Salzsäure 
kloroform-o (kem.) Chloroform 
kloroz-o (pat.) 1. Bleichsucht 2. (bot.) Mangel an Blattgrün 
klozone-o Tusch- o. ä. Fächerkasteen 
klub-o Klub. (Zweck-) Verein 
kluĉ-i (tek.) kuppeln, verbinden; --ilo Kuppelung: —pedalo, 

--stango ...ungspedal. -stange; tra—i la rapidojn Geschwin
digkeiten einschalten

knab-o Knabe, Junge
knal-i knallen, ä. kraki, eksplodbrui; --sparko ...funke 
knut-o Knute, geflochtene Lederpeitsche, —i mit d. ... schla

gen
koal-o Koala, austral. Beutelbär (Phascolarctus) 
kobitid-o Steinbeißer, Schmerle (fiŝ. Cobitis) 
kocenil-o*  Kochenille; --tinkturo ...farbe 
kodein-o (med.) Kodein. Arzneistoff aus Opium 
kodicil-o*  (jur.) Kodizill, Nachtrag zu Testamenten o. Ver

fügungen
koeficient-o 1. (mat.) Koeffizient 2. Verhältniszahl für cha

rakteristische Eigenschaften; —o de disperso Streufaktor 
koher-i (fiz.) zusammenhaften, -hängen; —emo, -eco 

Kohärenz; --ilo (el.) Kohärer, Fritter, (speco de detektilo) 
kojl-o (anat.) Grimmdarm: --ito Kolitis, ...entzündung 
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kojot-o Coyote, Präriewolf (Canis latrans) 
kok-o Huhn
koka-o Koka (-Strauch) (bot. Coca)
kokostraüst-o Kernbeißer (bird. Coccotraustes)
koktcl-o (Kk.) Cocktail, a. koktajlo
kola-o Cola- o. Stinknußbaum (Cola); --nukso ...nuß 
kolazion-i Ur- u. Abschrift vergleichen
kolcik-o Herbstzeitlose (bot. Colchicum) --ino Kolchizin 

(Gift)
kolegi-o mittlere o. höhere Lehranstalt
kolekt-i*  sammeln; bek—i aufpicken; —ilo (el.) Kollektor 
koler-i*  zürnen, zornig sein; post—o Nachgroll; --eti 

schmollen
kolimb-o*  Haubentaucher (bird. Colymbus), dz, blankbeka, 

granda, nigra, nigreköla k. ruĝgorĝa —o; —eto Teich
schwimmer (...betis)

kolodi-o (kem.) Kollodium, Klebeäther
koloid-o (kem.) Kolloid
kolomb-o Taube; dz. arbo—o a. palumbo, malgranda arbo—o 

a. enado, arĝentkola, kropa, rid-, ringo-, blugriza, roka a. 
monta --o

koloni-o*  Kolonie; loĝ—o Wohnsiedlung, germana, franca 
ktp. —o Wohngegend der ... (in fremden Ländern)

kolor-o*  Farbe 1. optischer Eindruck der Oberfläche 2. „...“ in 
Kartenspieelen 3. (pol.) Flagge 4. (muz.) Tonfarbe

kolute-o Blasenstrauch (bot. Colutea), a. „vezikarbusto“ 
koluzi-o (jur.) Kollusion, geheimes Einverständnis 
komand-i*  kommandieren, befehlen; --opovo, --rajto Befehls

gewalt
kombajn-o (tek.) Kombine, Mehrzweckmaschine
kombin-i kombinieren, verbinden, (kem.) Verbindung ein

gehen
kombinatorik-o Kombinatorik
komedon-o (pat.) Mitesser, Komcdone 
komenc-i*  anfangen, beginnen 
komentari-o*  Komentar, Erläuterung; —i = komenti 
komerc-i*  handeln, Handel treiben
komitat-o*  leitender Ausschuß, Komitee, dz. loka, aga, 

organiza k. plenuma --o
komoci-o (med.) Erschütterung; cerbo—o Gehirn..., a. cerba 

skuigo
kompar-i*  vergleichen
kompat-i*  (iun) (jmd.) bemitleiden 
kompletiv-a (gr.) komplettiv, ä. kompletiga 
komplez-o*  Gefälligkeit, freundschaftl. Dienst 
komplic-o (jur.) Komplize, Mitschuldiger 
komplot-o*  Verschwörung, Komplott 
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kompoŝt-o Kompost, Verrottungsdünger; --igi ...ieren;
--iĝi verrotten

kompren-i (ion) (etw.) verstehen, erfaßt, begriffen haben 
komsomol-o Komsomol, kommunist. Jugendverband der

UdSSR; —ano
komuni-o*  (rei.) Abendmahl, Kommunion; for—i exkommu

nizieren
komunik-i*  mitteilen, weiterleiten 
kon-i*  kennen
koncern-i*  betreffen, anbelangen, angehen
koncert-o*  1. (muz.) Konzert 2. Übereinstimmung der Mei

nungen
koncili-o Konzil, Versammlung kath. Würdenträger 
konciliaci-o (jur.) Versöhnung, Einigung, Konziliation 
koncip-i eine Leibesfrucht bilden; kontraŭ-aj rimedoj emp

fängnisverhütende Mittel
konĉert-o Konzertstück, Komposition
kondic-o*  Bedingung, Voraussetzung; nenia—e unter keiner ... 
kondor-o Kondor, größter Geiervogel (Vulur gryphus) 
konfer-i konferieren, sich besprechen, mit einander beraten 
konfet-oj Konfetti
konfid-i*  (an-) vertrauen; --ulo Vertrauensmann; —inda 

...swürdig
konfidenc-o*  vertrauliche Mitteilung

konfit-i*  (Kk.) (Früchte) in Zucker einkochen 
konfuz-i*  verwirrt, konfus, verlegen machen ; ne—ebla un

beirrbar
kongres-o*  Kongress
konjug-i 1. (geom. u. opt.) zuordnen 2. (gr.) = —acii 
konjugaci-o*  (gr.) Abwandlung der Verben nach Person, 

Zahl u. Zeit
konjunktiv-o 1. (gr.) = subjunktivo 2. (med.) Augenbindehaut; 

—ito A...entzündung • .
al konk-o: --ulo Muscheltier; klap—uloj Zweischalenm u- 

scheln; (tek.) ĝis—o Gußschale, a. fandujo, (krisolo)
konklav-o Konklave 1. abgesprengter Landesteil, a. en- a. 

eksklavo 2. (rei.) nicht öffentliche Kardinalversammlung 
konklud-i*  (log.) folgern, schließen
konkordat-o Konkordat 1. (rei., pol.) Vertrag zwischen Staat 

und Kirche 2. Vergleich mit den Gläubigern; deviga —o 
Zwangsvergleich

konkubo, konkubin-o in wilder Ehe lebende; —eco ...inat 
konkur-i*  konkurrieren, wetteifern, sich mit bewerben 
konkurs-o*  Wettbewerb (mit Preisen)
konsci-i*  (sich) bewußt sein 
konscienc-o*  Gewissen; --riproĉoj, (a. rimorsoj) ...sbisse 
konsekvenc-o Konsequenz
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(27)
(Fortsetzung von Seite 10)
Hof / den ... machen amindumi (fraŭlinon);
Hoffnung / in der ...» daß esperante, ke; guter ... sein esti graveda; atendi infanon; 

stille ... neesprimita (silenta) espero; alle ... aufgeben desperi (?);
Höhe l in die ... alten; auf der ... der Zeit moderna; laŭtempa; in die ... fahren 

saltleviĝi; in ... von 37 Mark (de) 37 markoj.
holen/ du wirst dir eine Krankheit ... vi gajnos (akiros) malsanon; bei ihm ist 

nichts zu ... de li oni povas nenion forporti; hol dich der Teufel! la diablo 
vin prenu!;

Hölle / j—m die ... heiß machen timegigi iun (per admonoj, riproĉoj); ... und 
Teufel! mil diabloj’; ĉiuj diabloj de l’infero! ein ...nleben führen vivi sur la 
tero kiel en infero; havi hundan vivon;

Holz l auf dem ...weg sein esti sur malĝusta vojo; erari;
Honig l j—m ... ums Maul schmieren dolĉe ŝmiri al iu la lipojn; nutri iun per 

promesoj; promesi al iu orajn montojn;
Hopfen / an ihm ist ... und Malz verloren ĉe li nenio helpas; li estas nesavebla; 
horchen / der Horcher an der Wand hört seine eigne Schänd kiu trans muro 

aŭskultas, tiun la muro insultas;
hören / seine Gründe lassen sich ... estas konsiderindaj; lassen Sie bald von 

sich ... donu sciigojn; das läßt sich ... tio estas konsiderinda; Beichte ... 
konfespreni; vom ...sagen Jau onidiroj; laŭnome;

Horizont / das geht über meinen ... tio estas super mia kompreno; tio estas por 
mi volapukaĵo; zmi ne povas kapti en ĝi la sencon; venis fino al mia latino;

Horn l in dasselbe ... tuten ludi la saman melodion; Hörner tragen (als Hahnrei) 
esti kokrito; er hat sich die Hörner noch nicht abgelaufen li ankoraŭ ne frapis 
al si la kornojn; li havas ankoraŭ printempon en la kapo:

Hose / sie hat die ...n an ŝi estas la mastro;
Huhn / das ... will klüger sein als die Henne ne bezonas la kapo konsilon de 

kruroj; ovo kokinon ne instruas; lecionoj al profesoro estas vana laboro; fiŝo 
scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo;

Hülle / in ... und Fülle abund(eg)e‘; sich in Schweigen ...n resti silenta:
Hund / bekannt wie ein bunter ... konata kiel makulhara hundo (kiel blanka lupo, 

kiel falsa monero); auf den ... kommen fali en mizeron; mizeriĝi; da liegt 
der ... begraben jen la nodo en la ŝnuro; sich vertragen wie ... und Katze 
esti en akordo kiel peto kaj mordo; den letzten beißen die ...e lasta forkuranto 

x estas unua kaptato; viele ...e sind des Hasen Tod kontraŭ tuta kohorto eĉ 
herkul’ estas malforta; er führt ein ...eleben li vivas sur la tero kiel en infero: 
li havas hundan vivon;

hundert / vom ...sten ins Tausendste kommen saltadi el unua al deka; li saltadas 
ĉirkaŭ afero kiel blovata neĝero; li parolas nek al teksto nek al preteksto;

Hunger / am ...tuche nagen sidi ĉe tablo malplena; manĝi el malplenaj teleroj; 
hüpfen / das ist gehüpft wie gesprungen tio estas frako kiel jako;
Hut / alle unter einen ... bringen interkon sentiĝi ĉiujn; auf der ... sein sin gardi 

kontraŭ; (r)esti alarmita; ... ab! for la ĉapelon!; das geht über die ...schnür 
tio estas troa; tio transpasas la limojn;

hüten l das Bett ... resti en la lito; esti forĝita al la lito;

l
ich l ... bin auch noch da! mi ankaŭ okupas lokon sur la tero; por mia niono nii 

ankaŭ estas barono;
Idee / keine...! tute ne (niel);
ihrer l niemand erbarmt sich ... neniu kompatis ŝin (pri ŝi); es waren ... drei 

ili estis tri; ili venis triope;
Illusion / keine ... mehr haben esti seniluziiĝinta;
illustrieren l das kann ich mir illustriert vorstellen tion mi povas vive (plastike) 

imagi;
immer / er kommt ... öfter pli kaj pli ofte; wer auch ... kiu ajn; ... mehr pli kaj 

pli multe;
Interesse l im ... unserer Sache pro la bono (utilo, prospero) de;
ist l er ... soweit li finis; li estas preta; er ... fünf Jahre li havas kvin jarojn: 

er ... des Teufels diablo lin pelas; es ... zu hoffen, daß oni povas esperi, ke: 
es ... zu verwundern, daß estas mirige, ke; es ... ein Jahr, seit pasis unu jaro. 
de kiam; es ... weit estas longa vojo; wie ... dir? kiel vi fartas?; es ... mir 
als ob mi sentas kvazaŭ; ŝajnas al mi, ke;

1
Jacke / ... wie Hose frako kiel jako; tio estas tute egala (indiferenta)
Jagd l die wilde ... infera ĉas(antar)o; die ... geht los la ĉassezono komenciĝas;
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(28) 
Jahr I nach ... und Tag post longa tempo; post multaj jaroj; ...aus, ...ein jaron 

post jaro; dum longa tempo; auf ...e hinaus por jaroj (venontaj); in den 
dreißiger ...en en la kvara jardeko; bei ...en sein esti multaĝa (sufiĉe maljuna): 
in ...esfrisi de unu post unu jaro;

jubeln l man darf nicht zu früh ... (oni) ne diru „hop“ antaŭ la salto;
jung I er hat ... geheiratet en malalta aĝo; du siehst zehn Jahre jünger aus als du 

bist vi ŝajnas havi dek jarojn malpli ol vi efektive havas; mein jüngerer Bruder 
mia frato malpli aĝa;

Jungfer / eine alte ... werden resti maljuna knabino; ricevi grizan haron, ne 
vidinte altaron;

K
Kaiser l um des ...s Bart streiten fari malpacon pri la reĝa palaco;
kalt / es ist mir ... mi sentas malvarmon; ... rauchen fumi sen fajro; ... bleiben 

resti indiferenta; konservi malvarman sangon; das läßt ihn ... a tio glitas de li 
kiel pizo de muro; ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron; ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon; 
ĉio estas por li kiel polvero sur la tero; li zorgas pri ĝi, kiel pri neĝo pasintjara: 
tio lin tra unu orelo eniras, tra la dua eliras; die ...e Schulter zeigen konduti 
malvarme; forpuŝe kontraŭ; montri malrespekton;

Kamm l alle über einen ... scheren kombi ĉiujn per la sama kombilo;
Kanone l unter aller ... mizerega; malbonega; trans ĉiu kritikeblo;
Kapital / totes ... senrenta kapitalo; aus etw ... schlagen tiri mon (profit) on el: 

ekspluati; fiuzi ion; eluzi; ...anlegen plasi kapialon (?);
Kapitel / j -m die ... lesen fari admonon (riproĉojn) al iu;
Kappe / etw auf seine ... nehmen preni sur sin la respondecon pri; gleiche Brüder, 

gleiche ...n sama gento, sama sento;
Karre l die ... ist ganz verfahren la afero estas tute fuŝita;
Karte l nach der ... speisen manĝi laŭ la karto; alles auf eine ... setzen hazardludi; 

...n geben disdoni la kartojn; ...n spielen kartludi; sich in die ...n gucken lassen 
ne lasi iun enrigardi en liajn kartojn;

Kasse l schlecht bei ... sein havi malmultan monon; per ... kontante; ... machen 
nombri la enspezojn; konstati la kasenhavon;

Kastanie / für j—n die ...n aus dem Feuer holen pagi por fremda festeno;
Katze / zusammen leben wie Hund und ... vivi kune kiel hundo kun kato: wie die 

... um den heißen Brei danci kiel kato ĉirkaŭ poto; paroli per vortoj kovritaj; 
die ... im Sack kaufen pagi dolarojn nevidinte la varojn; wenn die ... aus dem 
Haus ist se foriras la katoj, festenas la ratoj;

Kauf / etw mit in ... nehmen kunakcepti ion;, 
kaum / es wird dir ... gelingen mi dubas, ke vi sukcesos;
Kauz I er ist ein drolliger ... li estas drolulo;
Kegel / mit Kind und ... kun la tuta familio kaj havo;
Kehle / in die falsche ... kommen li tion akceptis malbone (malfavore): li ofendiĝis; 

misgluti; das Messer sitzt ihm an der ... al li venis tranĉilo al la gorĝo: lia vivo 
staras sur la karto:

kehren / das oberste zu unterst ... ĉion renversi; sich nicht ... an ne atenti, kion 
li diras: lia fiero ignoras la tutan mondon; vor seiner Tür ... ne ŝovi la nazon 
en fremdan vazon; in sich gekehrt profundiĝinta en si mem;

Keil / ein ... treibt den anderen oni elbatas kojnon per kojno; kontraŭ ĉiu rimedo 
ekzistas rimedo; unu vundo alian kuracas; einen ... treiben zwischen mal
konkordigi ; diskonkordigi ;

Keim l im ... ersticken sufoki fajron ekflamontan; mortigi la ĝermon de;
kein / daraus wird ... Teufel klug tion komprenas eĉ ne diablo; er hat ...en anderen 

Wunsch, als li ne havas deziron krom; ...s von beiden nek tio, nek la alia: 
kennen / j—n ... ais . . . koni iun (honestulo); ich freue mich, Sie ... zu lernen 

mi ĝojas konatiĝi kun vi;
Kenner l mit ...miene kun mieno de kompetentulo;
Kenntnis / in ... setzen informi; konatigi iun; ... nehmen sin informi pri; 
Kerbholz l etw auf dem ... haben havi kaŝitan kulpon;
Kerl l er ist ein ganzer ... iu ne el la regimento de timuloj; li prunti dentojn 

ne bezonas: li estas homo sperta kaj lerta; armer ...! mizerulo: kompatindulo: 
Kette / in ...n legen enkatenigi;
Kind / von ... auf de la infaneco; er ist kein ... mehr li jam ne estas naivulo: 

sich lieb ... machen flate enŝteliĝi en ies favoron; ein ... des Todes pereonto: 
mit ... und Kegel kun la tuta familio kaj havo; kun la tuta posedo kaj heredo: 
kun la tuta domo kaj havo: das ... mit dem Bade ausschütten forfluigi la infanon 
kune kun la hano; das ist ...erleicht facilega; gute ...erstube infanaĝa eduko; 
er hat die ...erschühe noch nicht ausgezogen li ankoraŭ ne elrampis el la 
vindotukoj; li ankoraŭ ne venkis la alfabeton; in ...esnöten sein esti akuŝanta: 
an ...esstatt annehmen adopti; von ...esbeinen an de la infanaĝo; es gibt keine 
... mehr! naivuloj jam ne ekzistas!
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REGISTER 

„der esperantista Nr. 1 bis 44 (1965-1970)

(Erste Zahl gleich Heftnummer, zweite Zahl gleich Seite)

Wir hoffen, mit diesem Register allen jenen Esperantofreunden eine Hilfe 
gegeben zu haben, die ältere Beiträge aus unserer Zeitschrift suchen. 
Das Register verfaßte Frau Linde Knöschke, Bautzen.
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36/37,30 38/39,10 U. 16 44,7
1/2,9 16/17,25
32/33,26
1/2,4 20/21,18 28/29,27 34/35,8
24.2 42,1
18/19,33
18/19,3
16/17,6
40/41,3
1/2,4 28/29,30
38/39,5
16/17,2 36/37,24
1/2,1 U. 4 3/4,31 5/6,32 9/10,15 11/12,21 u. 25, 13,15
16/17,9 18/19,33 20/21,6 U. 30 22/23,14 24,11 25,19 30/31,7
30/31,17 32/33,14 U. 24 38/39,12 44,17
11/12,12
38/39,2
3/4,7
20/21,2
1/2,4 5/6,12 14,4 15,10
30/31,11 38/39,10
28/29,24 u. 27 32/33,22 U. 23
36/37,2
7/8,36 9/10,17
24,16 40/41,5 U. 30 42,1
36/37,21
36/37,13 38/39,17 40/41,13 42,9 43,9 44
28/29,27
26/27.19 38/39,10
9/10,10
43.18
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4

Lenin
Lermontov, J. M.
Le Tan Loi
Log vin, Aleksandr
Marx, Karl
Masao, Ueyama 
Meißner, Wilhelm 
Menger, Eugen
Moser, Karl 
Muravkin, Herbert
Oseraner, M.
Pettyn, Andrzej 
Pieck, Wilhelm
Plöger, Heinz 
Podkaminer, S. 
Poliŝĉuk, Petro 
Polkehn, Klaus 
Posharskaja, G.
Rainis, Jan 
Raupach, Gerhard 
Rechtziegler, Emil 
Rothe, Herbert 
Rückert, Otto
Ruff, Peter 
Schleusener, Erwin 
Schödl, Ludwig
Ŝretrik, Mark 
Schubert, G.
Schulze, Karl 
Schwarz, Raymund 
Schweitzer, Albert 
Simon, Helmut
Stechert, Arno
Steenbeck, Max 
Stoph, Willi
Suttner, v., Bertha 
Svirka, Jurasj
Szabo, Tibor
Theodorakis, Mikis 
Thorsen, Poul
Titow, S. P. 
Trümmer, Herbert 
Tucholsky, Kurt
Ulbricht, Walter
Viktor, Walter 
Vildebrand, Willy

Vingranovskij, Mikola 
Waldowski v., Walter 
Weinert, Erich
Zamenhof, Ludoviko 
Zimmermann, R. 
Zimmermann. Wilhelm 
Zweig, Arnold

16/17,24
22/23,3 26/27,10 28/29,3

34/35,3

28/29,1 38/39,1

42,2

I

22/23,11 u. 23, 28/29,10 u. 12 34/35.17 u. 23 34/35,24

43 44

4

Sachregister

Anekdoten u. Lesestoffe

Anschriften, BAK u. KAG
Anwendung des Esperanto

Auslandsecho (auf DDR- 
Materialien. Zuschriften)

25,23
I

24,19
43,8

13,24
13,14

30/31.17

25,1814,10 22/23,19
38/39,37
3/4,26
7/8.33
22/23,6
1/2.32
15,5 U. 14 16/17,22 18/19,33 
32/33,18 34/35,30 38/39,3—7

25,23 26/27,21 U. 31 36/37,21
42,23

5/6,46
9/10,26 
38/39,25
3/4,7 5/6,43

14,10

7/8.30

18/19,32 U. 36 20/21,7

9/10,16 11/12,16 u. 18 14,15
20/21,22 25,16 28/29.25 32/33,9

38/39,13 u. 29
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Auszeichnungen von 
Esperantisten
Bezugsmöglichkeiten für 
Esperantoliteratur
Bibliotheken und

(Angeb.)
Museen

über...)DDR (Darstellung
DDR im Ausland (durch 
Esperanto)
DDR-Presse über Esperanto

3/4,30
40/41,30
3/4,30
26/27,22
1/2,35
44,6
11/12,11
3/4,31 9/10,15 20/21,10 38/39,12 38/39,29’ 40/41,31 32/33,11

11/12,24 15,22 18/19,35 25,17 28/29,21 36/37,7
43,23

7/8,47 9/10,8 11/12,15 14,20 20/21,7 U. 32 25,16
28/29,25 32/33,16 36/37,9 43,21

11/12,17 u. 20 20/21,22 24,22 28/29,25 36/37,30

20/21,8 22/23,12 26/27,2 32/33_,2 u. 4 32/33,6-8

Deutscher Kulturbund 
(über...)

43,7

14,7

16/17,30 28/29,29
44,22—23

3/4,3 5/6,2 u. 11
22/23,2 u. 3 25,1

34/35,27 38/39,15 40/41,9

7/8,1 9/10,3 11/12,1 u. 8
26/27,10 28/29,3 32/33,12

Esperanto-Arbeit im DKB 
(inhaltlich)

5/6,3 u. 12 5/6,15 7/8,9 11/12,21
16/17,16 18/19,33 U. 36 20/21,6

13,15 14,4
24,8 30/31,7 u. 9

Esperanto (sprachliche 
Probleme)

Esperanto im Ausland 
(Verbreitung)

Filme
Gäste
Gedichte

Geschichte der Esperanto
bewegung

Grammatik des Esperanto

Internationale Veranstal
tungen (ohne Universelle 
Kongresse)
Jubiläen

Jugendseite, Jugendarbeit

Kreuzworträtsel

Lehrgänge (DDR)
Lieder (N=mit Noten)

MEM

Methodik
Oktoberrevolution, Große 
Sozialistische
Philatelie

3/4,27-U. 32
42.22
1/2,10 U. 27
13.1
36/37,1 U. 2
1/2,1 3/4,1
u. 13 15,7 
12, 14, 17 
5/6,32 11/12,23 18/19,3 20/21,12 20/21,13 
24,14 25,18 26/27,16 28/29,26 32/33,28
40/41,12 43,6 44,4—6
11/12,18—20 14,18 15,20 22/23,23 24,23
u. 30 36/37,10 u. 31 38/39,10 u. 29, 32,
43.23 44,19, 20,
36/37,27 40/41,8
11/12,16 22/23,8
5/6,1 13,10 11
20/21,11 U. 16, 
28/29,4 32/33,21 u. 38 34/35,16 u. 19 36/37,2 u. 28 38/39,2
40/41,3 40/41,4 u. 5 42,1
5/6,33 U. 42 11/12,7 U. 13 13,7
25,2, 4, 17 26/27,12
32/33,26 34/35,18 U. 27 38/39,38
1/2,11 3/4,11 5/6,17 7/8,21 14,12 16/17,24 U. 25
22/23,17 25,19
1/2,7 ü. 35 7/8,35 11/12,20 15,19 16/17,23 18/19,32
U. 23 24,6 25,17 26/27,22 U. 30 28/29,23
38/39,34 u. 32 40/41,30 U. 31 43,21 U. 23
3/4,30 11/12,24 16/17,26 26/27,25 28/29,21
24.2 25,15 28/29,5 34/35,8 36/37,7 U. 8
20/21,25 22/23,25 24,17 26/27,28
36/37,28 40/41,28 43,4 U. 8 U.
20/21,29 22/23,29 24,21 25,20
38/39,37 40/41,29
1/2,34 22/23,16 28/29,9 30/31,10
11/12,12 u. 18 16/17,32 (N) 18/19,2 (N)
34/35,3 34/35,25 38/39,36 (N)
1/2,8 5/6,13 9/10,9 20/21,17 32/33,17 34/35,6 36/37,3 U. 10'
u. 31 43,1 U. 19 44,17 U. 20
20/21,14 34/35,26 36/37,11 38/39,16 u. 25
9/10,7 11/12,5 Heft 16/17

22/23,18
34/35,20

22/23,21
36/37,30

28/29,22
36 40/41,27

34/35,15 
u. 30

23
43,21
26/27,24 43,8

14,20 15,13, 22, 17 16/17,1 18/19,29
22/23,7 u. 13 u. 24 26/27,6 U. 9 u. 28

U. 30
U. 31

16/17,9 u. 12 22/23,11 u. 23
28/29,10 u. 30 28/29,6 U. 7 30/31, U

18/19,12

Politik (international,

Regionale Gruppenarbeit 
Anklam
Bautzen
Berlin

28/29,27
19 44,8
32/33,37

30/31,27 
44,19,

30/31,11
36/37,22
30/31,28

20/21,9
36/37,31 

20, 23
32/33,14 
40/41,5

34/35,25

34/35,29 36/37,29

40/41,10
25,8 26/27,27

43,18 44,7

1/2,34 15,18 20/21,24 22/23,30 u. 32
28/29,28 30/31,29 32/33.33 34/35,28
40/41,25 44,21
5/6,5 5/6,11 9/10,17
16/17,13 20/21,1 25,13
34/35,1 u. 2 u. 7 38/39,1

13,10 U. 13
26/27,2, 7

24,20
36/37,25

■ 14,4
28/29,1

25,20 26/27,29
38/39,33

15,1 u. 3 u. 4
32/33,11 U. 20

7/8,45 24,12 40/41,26
1/2,34 3/4,5 U. 28 7/8,42
38/39,14 40/41,27 44,18

22/23,22 26/27,26
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Borna 5/6,40
Brandenburg 14,22

22/23,22 38/39,26Delitzsch
Dresden 1/2,32 3/4,27 7/8,42 25,21 26/27,26 28/29,29 38/39,27 40/41,24
Erfurt 43,21
Gera 3/4,29 7/8,41 9/10,28 11/12,27 44,18
Greiz 11/12,29 15,21 28/29,29
Halle 3/4,29 15,20
Hettstedt 28/29,29
Jüterbog 14,22
Karl-Marx-Stadt 1/2,33 9/10,27 15,18 16/17,26 24,13 32/33,36 34/35,27

36/37,26 40/41,22 43,3 u. 19
Leipzig 1/2,31 u. 34 5/6,38 u. 40 7/8,41 14,9 22/23,23 30/31,30

36/37,27 38/39,27 40/41,23 U. 26 42,22
Löbau 24,12
Meiningen 7/8,43 u. 44 13,19
Meißen 13,20 14,21
Neuruppin 3/4,32 5/6,35 11/12,28 13,18 16/17,30 26/27,23
Pirna 40/41,23
Potsdam 3/4,29 5/6,40 9/10,29 11/12,26 11/12,30 14,21 15,18 20/21,20

28/29,31 32/33,34
Pulsnitz 38/39,27
Quedlinburg 7/8,41 11/12,29 20/21,21 28/29,31
Rathenow 14,22

9/10,29 11/12,30 28/29,29 38/39,28Reichenbach
Riesa 14,21 18/19,39 28/29,31
Rostock 5/6,41 7/8,40 9/10,28 11/12,26 14,1 U. 19 24,12 25,21

26/27,24
Saalfeld 36/37,27 38/39,27 44,18
Schwerin 5/6,40 7/8,44 9/10,28 13,20 25,21 26/27,26 38/39,27

40/41,23 43,21
Sebnitz 20/21,21

11/12,29Suhl
Weißenfels 5/6,40 16/17,30
Werdau 1/2,35 14,22 20/21,20 30/31,31 34,35,27 38/39,14 U. 27

40/41,24
Zittau 18/19,37 24,12 25,22 32/33,36

Radio 5/6.39 13.9 u. 16 20/21,28 26/27,23 32/33,38 34/35,27
38'39,34 40/41,31 28/29,21 44,17

Rezensionen (über 7/8.36 11/12,10 u. 25 13,10 16/17,22 18/19,33 20/21,17 u. 18
Esperantotitel) 20/21,30 22/23,31 25,12 U. 19 28/29,24 30/31.17 u. 27 u. 30

32/33,13 u. 16 u. 22 u. 23 34/35,30 36/37,12 u. 23 U. 24 u. 31
40/41,11 40/41,27 43,4 U. 19 U. 21

Richtlinien für die Tätigkeit 1/2,5 7/8,26
d. Esperantofreunde im DKB
Satiren 20/21,26 22/23,26 24,19 25,18 38/39,11 43,20
Schallplatten u. Tonbänder 20/21,25 28/29,29 34/35,31 43,3 43,5 40/41,31
Terminologie 7/8,20 15.10 20/21,11 22/23,20 24,11 U. 16 25,23 26/27,17

U. 19 28/29,12 34/35,24 40/41,27 44,4—6
Universelle Kongresse

50. UK Tokio 1965 1/2,9
51. UK Budapest 1966 1/2.33 7/8,3 9/10,9 u. 13—14, 25—26 11/12,15
54. UK Helsinki 1969 34/35,12
55. UK Wien 1970 43,2

Vietnam (aus Vietnam) 11/12,3 18/19,35 20/21,17 25,10 26/27,4 34/35,10 38/39.30
43,17 9/10,29 22/23,4 24,4 11/12,18 38/39,34

Vietnam (für Vietnam) 3/4,5 3/4,6 30/31,30 32/33,35 34/35,5 34/35,31 43,22 5/6,31
9/10,2 15,16

Wortlisten 1/2,17 3/4,17
Esperanto-Deutsch, A-Z
Deutsch-Esperanto, ArZ 5/6,20
Deutsch-Esperanto, A-L 28/29,13
Deutsch-Esperanto, M-Z 30/31,18
Deutsche Redensarten Hefte 36/37 38/39 40/41 42 43 44
Komplementa vortaro Hefte 36/37 38/39 40/41 42 43 44

Zentraler Arbeitskreis 1/2,3 u. 31 3/4.10 5/6,4 7/8,29 16/17,19 25,14 28/29,8
(Berichte, Mitteilungen) U. 11 u. 25 30/31,1 U. 4 36/37,5 38/39,8 40/41,6 44,1—2
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INFORMOJ

Esperanto-Ferio en Torun
La III-a Internacia Esperanto-Ferio, 
kiun prizorgas Studenta Scienca 
Rondo de Esperantistoj okazos dum 
17-31 de julio 1971 j. en Torun. La 
ferion povas partopreni gejunuloj 
el mezlernejoj (aĝo 15—20 -j.), kiuj 
finis minimume elementan kurson 
de Esperanto.
La programo de la Ferio enhavas 
lernadon de la Esperanto (kurso por 
komencantoj kaj progresintoj) mul
tajn turistajn kaj distrajn aranĝojn. 
Krome, la feri anoj havas la eble
con partopreni en plej interesaj 
partoj de la Vll-a Internacia Es- 
peranto-Seminario, kiu samtempe 
okazos en Torun.
Partoprenkotizo — 700,— zlotojn, 
kiun oni devas enpagi al la ĉek- 
konto de SSRE: Nr. 24-9-224 PKO 
Oddz. Torun, Pollando ĝis 15-a de 
-junio 1971 j. La eksterlandanoj, 
kiuj ne povas pagi per banko — 
povas pagi la kotizon tuj post sia 
alveno. Limdato de la aliĝo — 15-a 
de Majo 1971 j.
Por pli detalaj informoj ni petas 
skribi al: SSRE, Torun, Mickie- 
wicza 6/10, Pollando.

Pola festivalo sur alta kultura 
nivelo
Grandan sukceson rikoltis la Dua 
Internacia Festivalo de Pola Es
peranto-Junularo, okazinta en Bia- 
lystok, de la 22-a ĝis 25-a de julio, 
kiun partoprenis pli ol 200 gejunu
loj el ok landoj. Pluraj programe
roj havis altan kulturan nivelon. 
Ĉi tio speciale koncernas la kon
kursojn pri originalaj kaj tradu
kaj poezio kaj prozo, deklamarto 
kaj traduk-interpretado. Bonan suk
ceson havis ankaŭ diskuta kon
kurso, la konkurso „kanto ne ko
nas limojn“ kaj — internacia balo. 
Dum la festivalo, funkciis Pentro-, 
Skulpto-, kaj Grafiko-Ekspozicio, 
al kiu sendis kontribuaĵojn ses ar-

tistoj-esperantistoj. La gazetaro 
loka kaj landa larĝe informadis 
pri la festivalaj aranĝoj.
IX-a Somera Esperanto-Universi
tato Gyula-IIungario
En la jaro 1971 — de la 4-a ĝis al 
10-a de julio — jam la naŭan fojon 
ni aranĝos la kulturajn tagojn de 
la Somera Esperanto-Universitato 
en urbo Gyula. Ĉi tiu ĉarma, histo
ria ĝardenurbo kun siaj artobjektoj, 
variaj amuzeblecoj, strand-, kurac-, 
termalbanejo ĉiam garantias an
kaŭ la amuziĝon kaj ripozon dela 
vizitantoj.
La partoprenkotizoj estas de 700 
bis 1000 forintoj. Dum la univer
sitataj tagoj oni garantios i. a. tri
fojan manĝadan, hotelan loĝadon 
por 8 noktoj kaj programon. Eblas 
fari A- kaj B-ekzamon. Informojn 
kaj aliĝilojn ĉe „Somera Esperanto- 
Universitato“, Gyula, 48-as u. II., 
Hungario. Aliĝilojn oni akceptos 
ĝis la 31-a de majo.
Naturamika Renkontiĝo en 
Abaliget
Okazos de 17-a ĝis 27-a de julio 
1971. Prezoj de 650 — 990 forintoj 
laŭ kategorio.
Informojn ĉe Esperanto / Organiza 
Komitato, Pecs 1, pf. 2, Hungario.

Fine de decembro 1970 en aĝo 
de 68 jaroj mortis

WILLI ZIMMER
multdekjara aktiva esperan
tisto kun meritoj en la pac- 
mavodo, estro de la subdis
trikta grupo Flöha kaj mem
bro de DLR Karl-Marx-Stadt. 
Ni ĉiuj konservos honorme- 
moron al li.

DLR Karl-Marx-Stadt
. CLR
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INFORMOJ

Venu kampi al la ercmontaro!

De 6. 8. ĝis 15. 8. 1971 ni okazigos 
la 11-an tendaron de la Esperanto- 
junularo sur la kampadejo Raben- 
stein apud Karl-Marx-Stadt. La 
kampadejo situas sur montopinto 
en arbar- kaj lagoriĉa regiono, fa
cile atingebla per autobuso.
Programo: 6. 8.-9. 8. seminario kun 
lingva ekzameno. 10. 8.—15. 8. distro 
per sportaj konkursoj, naĝado, pil
kado, migrado, tendarfajroj, ekz
kursoj. amuza vespero en origi
nala vilaĝa gastejo kun multaj sur
prizoj (IOM). Kotizo: Kategorio A: 
75,50 M (inkluzivas tranoktadon en 
k variitaj meblitaj tendoj, ekskur
soj, ĉiutage tagmanĝo).
Aliĝilon: kategorio B: 55,50 M (se 
vi kunportas tendon kaj ekipaĵon), 
sendu kun indikoj pri adreso, nas- 
kiĝdato, la kategorio kaj ĉu parto
preno al la lingva ekzameno ĝis 
plej malfrue la 30-an de junio 1971 
al la adreso: Deutscher Kulturbund, 
BAK - Esperanto, 90 Karl-Marx- 
Stadt, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 6. 
Sendu samtempe garantian sumon 
de 25 M. Post aliĝo vi ricevos plu
ajn detalajn informojn.

Invitas la jnnularaktivo de 
Karl-Marx-Stadt

Leipzig

Dum novembro ligoamikinoj Hol
lenberg kaj Gruhle montris lum
bildojn pri Leningrad kaj Riga. Ili 
ankaŭ historie bone preparis tiun 
vesperon kaj peris montrante la 
diapozitivojn al la ĉeestanto1) la 
historiajn datojn ĉefe de Lenin
grad. Citita estis ankaŭ, kiom he
roe batalis la Leningradanoj dum 
la 900 taga faŝista sieĝo.
Al ĉiuj ĉeestintoj plaĉis tiu vespero 
kaj pligrandigis la emon, kunveturi 
oktobre 1971 al tiu heroa urbo. por

ricevi unuan impreson pri tiu be
lega urbo kun ĝiaj preskaŭ neme
zureblaj artotrezoroj.
Laŭ la spertoj de tiu sukcesinta 
vespero ni estonte volas agi tiel, ke 
ĉiam kelkaj Ligo-amikoj preparas 
vesperon pri unu lando. Ekz. dum 
februaro okazos „Pola vespero“, 
dum kiu estos aranĝota ekspozi
cieto, deklamataj polaj poemoj, eble 
ankaŭ kantataj polaj kantoj krom 
montrado de elektitaj lumbildoj. La 
4 preparon toj ankaŭ rakontos pri 
la pola historio kaj tiamaniere ĉe 
la partoprenontoj atingos ankoraŭ 
pli bonan komprenon de nia socia
lista najbarpopolo. Else Gruhle

Esperanto-aranĝoj en la internacia 
altmontara ripozloko
PAMPOROVO (Bulgario)
T. 21-tagaj internaciaj Esperanto- 

Kursoj:
a) 12.—31. VII. 71 por gelernantoj 

ĝis 15-j.
b) 2. — 21. VIII. por gelernantoj 

ĝis 19-j.
En ambaŭ kursoj estos grupoj por 
komencantoj kaj progresantoj.
Kotizo: 80 levoj.
c) Por aliaj dezirantoj, 2.—21. VIII. 

estos grupoj por komencantoj, 
progresantoj kaj instruistoj.

Kotizo: 100 levoj.
II. 14-tagaj Internaciaj Esperanto- 

Ferioj
6.—19. IX. 71 — kotizo 70 levoj.
La kotizojn oni sendu per bank- 
mandato al Distr. Esperanto-Komi- 
tato Smoljan. Bankkonto 86 ĉe 
Bulgara Nacia Banko en Smoljan. 
(Escepte oni povas pagi la kotizon 
post. alveno).
Pli detalajn informojn sendas: 
Distr. Esperanto-Komitato, Smol
jan, Bulgario.
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LA SEP REĜIDOJ
Jen la titolpaĝo de carma hungara 
fabellibro, kun ricaj ilustraĵoj. La 
libro estas mendebla pere de CL 
kaj kostos verŝajne ĉ. 7 markojn.

Petöffi-poemoj en Esperanto
En Hungario aperis, en la traduko 
de K. Kalocsay, grava kolekto de 
poemoj de S. Petöffi en Esperanto. 
La 260 paĝa libro estas mendebla 
pere de CLR. Prezo ankoraŭ neko
nata.

Korekto de la redakcio
La raporto pri Vjetnamio en nro 43, 
pĝ. 17 ne estis sendita de la sekre
tario de Vjetnamia Pacdefenda Es
peranto-Asocio, kiel ni erare infor
mis. K-do Nguyen Do-Khanh do 
ne estas sekretario de VPEA. Ni 
miksis la nomojn kaj petas pro tio 
pardonon.

Pola radio informas
Dezirante diskonigi lokajn E-inicia- 
tojn, recenzi novan eldonaĵon aŭ
digi viajn opiniojn pri E-temoj, 
ekscii pri Pollando — sendu ma
terialojn, demandojn, leterojn al 
la E-Redakcio de la Pola Radio 
por la „Esperanto-anguletoj“. Lige 
kun la U. K. en Londono, Pola 
Radio konsideras disaŭdigadon de 
E-anguleto en la anglalingva pro
gramo (en la angla lingvo kaj en 
Esperanto). Se vi subtenas la ideon 
skribu al Pola Radio, Redakcio de 
la Elsendoj por Britujo, Varsovio-1, 
pk (Box) 46, Pollando.

Soveta esperanto-revuo ekaperadas
Ĵus aperis la unua numero de bo
nega soveta esperanto-revuo ..Ho
rizonto de soveta Litovio“. Jen el 
la riĉa enhavo: Riĉeco de esperanto 
kompare kun naciaj lingvoj XII-a 
Baltmara Esperanto Tendaro / So
mera Universitato / Litovio kantas / 
Floroj (rakonto) / Sovetunia Espe
ranta Junulara Tendaro / Esperanto 
kaj Kulturo / Laborbrigado / (sove
taj) Gazetoj pri Esperanto / Petu 
specimenon ĉe Societo de Amikeco, 
Esperanto-Sekcio, Vilnius, Kostius- 
kos 36, Litova SSR,. Soveta Unio.

Aranĝo de Hungara-Pola Amikeco 
13.04 - 25.04

La unua parto en Pollando 
La dua parto en Hungario

Programo:
prelegoj pri esperantologio kaj stu
dentaj temoj, vizitadoj de vidin
daĵoj, amuzvesperoj ...
Organizantoj, Korespondadresoj: 
Studenta E-Rondo, Budapeŝto — 
Hungario (Universitato)
Studenta E-Rondo, Bydgoszcz — 
Pollando, Koszarowa 9, DS 1 
Prezo: por la tuta aranĝo 1000 zloty 
aŭ 900 forintoj.
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Unuaj ekzamenoj pof kursgvidantoj

Bona kaj celkonscia laboro en ciu ajn sektoro de la socio ne eblas sen 
faksperta kaj ĝusta gvidado. Sed faksperta kaj efika gvidado ne eblas sen 
daŭra klerigado de la gvidaj personoj. Tio kompreneble ankaŭ validas 
por la laboro de la esperantistoj. Centra Laborrondo Esperanto pri tio 
konscias ek de sia fondiĝo kaj tial ĉiujare regule okazigas seminariojn 
por kursgvidantoj.
La 5-a tiuspeca seminario okazis, de la 30-a de novembro ĝis 8-a de de
cembro 1970 an la luksa domo de la Germana Kulturligo en la ĉelaga 
Bad Saarow. 35 partoprenantoj el tuta GDR okupiĝis pri fakaj kaj aktuale 
sociaj problemoj. La prezidanto de CLR, Rudi Graetz, konigis la eĥon 
eksterlandan pri la GDR-libro, kiu estis tiom varia kaj interesa, ke ĝi 
instigis je eldono de nova bone presita broŝuro pri la kleriga sistemo de 
GDR. Eminentaj prelegantoj parolis pri problemoj de la gvida rolo de la 
laboristaro en socialismo, pri problemoj de la eŭropa sekureco, moderna 
reviziismo, spirita manipulado en kapitalismo, kaŭzoj kaj fono de la 
israelia agreso. D. Blanke skizis en plurhoraj referatoj bazajn problemojn 
de interlingvistiko kaj esperantologio kaj metodiko de esperanto-instrua
do. Krome oni montris lumbildojn pri Irako, Sirio kaj VAR (R. Graetz) 
kaj pri tri esperanto-kongresoj (Helsinki, Wien, Graz). Ni ne forgesu 
mencii la spertan kaj viglan „kantigon“ de ĉiuj pere de amiko Rudi Bur
meister. Ĉiu vespero havis libervolan programeron, kiuj tamen vizititis 
de pli ol 80 procentoj. Dum tiuj vesperoj estis pritraktitaj lingvaj pro
blemoj de Esperanto, argumentoj por internacia lingvo, preparigo je la 
ekzameno kaj multo alia.
La unuan ermaniere centre organizitan oficialan ekzamenon por kurs
gvidantoj partoprenis siikcese 16 ligoamikoj, konsiderinda nombro.
La bona kaj tre harmonia kolektivo finis la seminarion per gaja vespero, 
ne forgesante, tamen, esprimi sian solidarecon kun Angela Davis kaj ĉiuj 
persekutataj progresuloj per solidareca rezolucio kaj oferdono por Vjet
namio, sume 190 markojn. Entute, seminario laborriĉa, fortostreĉa kaj 
tre sukcesa.


